


Benvinguts a ca l’Oreneta, una masia amb uns habitants molt especials: 
en Bingo, el petit gall, la Gallina Ponicana i els seus tres pollets xics, tics, 
mics, camacurts i ballarics, el Gegant del Pi i el seu germà en Joan Petit 
que balla amb el dit. I, és clar, l’Oreneta que cada any torna al seu niu 
del safareig.

Un espectacle de titelles gegants per als més petis i de cançons populars 
i tradicionals amb música en viu. Un espectacle senzill, alegre i 
interactiu inspirat en les nostres arrels, la vida al camp i les cercaviles de 
festa major.

Sinopsi



Us convidem a visitar ca l’Oreneta, una masia plena de personatges de 
cançons que parlen de la vida lligada a la natura i de les cercaviles de 
festa major. Tot desfilant els animals, lliguem un fil d’esdeveniments que 
acompanyem amb música, rimes i cançons populars i tradicionals.

El Gegant del Pi és un espectacle de titelles i cançons especialment 
recomanat per a petits infants, per això mantenim una actitud d’escolta a 
les seves reaccions i ens hi comuniquem de forma sincera i respectuosa.

L’obra, d’una durada de 40 minuts, és festiva sense estridències, senzilla 
i alegre on titelles de grans dimensions interactuen amb els infants i els 
conviden a participarhi. Per això el més adient és representarlo al carrer 
o un espai interior sense butaques fixes.

Descripció



L’obra va presentant els personatges de la masia. Primer surt el gall a 
despertarnos i després el gos que ens ensenya com mena les ovelles al 
camp. Més tard arriba en Cuqui, un cuc de terra que fuig corrent quan 
veu arribar la gallina famolenca. "No pateixis Cuqui, tenim blat de moro 
per a donarli". Després de menjar, la gallina pon tres ous i neixen tres 
pollets que surten del niu i corren fent piupiu. Quan els pollets se’n van 
a dormir arriba el Gegant del Pi que ens mostra com passeja, salta, balla 
i es planta. I el darrer és en Joan Petit a qui li agrada ballar amb el dit, 
amb la mà i amb mocador per podernos acomiadar.

Fil argumental



Música i cançons
Música, la justa, sense atabalar i amb un volum moderat. Hi podreu 
sentir tonades de balls tradicionals: Ball de cercavil.la, Els set bots, La 
cirereta, La xampanya, el Gegant del Pi i en Joan Petit.

Donem molta importància a la diversitat de sonoritats i juguem amb els 
sons. Hi podreu sentir: un balafó (xil·lòfon africà), un timbal de Calanda, 
plat splash, flautes de bec soprano, sopranino i exilent, acordió diatònic,  
closques de cocos, picarols, ous de joguina, rossinyol d’aigua i xiulet 
d’oreneta.

Cançons tradicionals i populars: Oreneta oreneta, El gall al dematí, Les 
ovelles són al camp, Riona riou, Tres pollets surten del niu, El Gegant del Pi, 
En Joan Petit, Oreneta ja és hora de marxar, Passiho bé.



Escenografia i titelles
L'escenografia reprodueix la silueta d’una masia típica del Penedès. L’espai 

escènic és l’era de davant la casa.

Utilitzem diferents tècniques de manipulació de titelles: l’oreneta és un 
titella de tija. El gall i el gos són de fils. La gallina està inspirada en l’àliga, 
titella gegant del bestiari de festa major. Els pollets són caminadors de 
pal. El cuc és un titella de taula. El Gegant del Pi és un titella gegant de 
pal. En Joan petit és una marota.



Tanit Gascó López
Il·lustracions i disseny gràfic.

Fitxa artística
Mar Gascó Bernadó
Cantant, actriu i titellaire, idea original, direcció, aspectes pedagògics, 
construcció de titelles i escenografia, vestuari, recerca, tria 
d'instruments, traducció i adaptació de cançons, jocs de falda, poesies i 
rimes.

Pere López Picanyol
Músic i tècnic, construcció del teatret, mecanismes dels titelles, 
il·luminació, arranjaments musicals, enregistrament de so i vídeos, 
fotografia i difusió.
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Web de l'espectacle: pamipipa.com/gegant

Vídeo de mostra: youtu.be/cuysLTAcqhY
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